PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2017
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa realizada em vinte e um de fevereiro de dois mil e
dezessete, com início às 17h20min, em primeira convocação, na sede
da Casa dos Conselhos Municipais, situada à Avenida Koeler, 260,
centro, Petrópolis, RJ, com os seguintes pontos de pauta: 1) Leitura e
Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2) Apresentação dos novos
Conselheiros; 3) retrospectiva 2016; 4) Formação das Comissões;
Cadastramento das ILPIs; 6) Informes e assuntos Gerais; 7)
Denúncias. Após a verificação de quorum, conforme registrado na
página nº 25 do livro de presença nº 2, a reunião foi iniciada sob a
presidência de Gabriela Falconi que se apresentou, deu boas vinda aos
novos Conselheiros representantes do Poder Público e justificou a não
realização da reunião ordinária do mês de dezembro de 2016, por
motivo das manifestações de funcionários ocorridas no decorrer do
mês em questão. Informou que a reunião mensal de janeiro de 2017
não foi incluída no calendário anual, pelo fato de ser início de uma
nova Gestão e, a exemplo de exercícios anteriores, não haver tempo
hábil para a indicação e publicação no Diário Oficial, dos membros
representantes do poder público. Leu o Edital de Convocação com os
seguintes pontos de pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião
anterior; 2) Apresentação dos novos Conselheiros; 3) Retrospectiva
2016; 4) Formação das Comissões; 5) Cadastramento das ILPIs;
Informes e assuntos gerais; 6) Denúncias. Leu a ata da reunião
ordinária do mês de novembro de 2016, a qual foi aprovada por
unanimidade. Dando prosseguimento, foi feita a apresentação dos
Conselheiros e em seguida, foi dado início a retrospectiva das
festividades do dia do idoso no período dos anos de 2011 a 2016.
Então, foram destacadas duas datas especiais pata o CMDDPI que são
elas: 15 de junho, dia internacional de combate à violência contra a
pessoa idosa, quando normalmente é feita uma passeata e também são
montadas barraquinhas na Praça da Liberdade, com a participação de
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entidades parceiras, são feitas distribuição panfletos informativos e
executadas ações diversas em conjunto com as Universidades Estácio
de Sá e Católica, além das demais entidades que tem representação no
Conselho. O dia primeiro de outubro, Dia Internacional do Idoso é
comemorado com uma festa no Terra Santa, com a participação de
duzentos e cinquenta a trezentas pessoas, onde são envolvidos todos
os membros que compõem o Conselho, com a realização de sorteio de
brindes e muitas outras atividades, a exemplo do que foi apresentado
em na retrospectiva. Foi destacada a participação da Secretaria de
Educação, com a apresentação de um novo projeto que tem como
objetivo promover a integração do jovem com os idosos. Destaque
também para o Conselheiro Gabriel que foi citado como exemplo na
dedicação da defesa dos direitos da pessoa idosa no Município.
Passando então para o próximo ponto de pauta, ou seja: formação das
comissões, foi proposto e aprovado que tal assunto seja discutido na
próxima reunião, pelo fato de não estar completo o quadro de
Conselheiros representantes do Poder Público, faltando ainda a
publicação no Diário Oficial de algumas indicações. Passando então
para o item Cadastramento das ILPIS, Gabriela informou que o
Município conta hoje com quatorze instituições em funcionamento, no
entanto apenas seis estão regularmente cadastradas no Conselho.
Apresenta para analise a documentação da ILPI Florada na Serra a
qual e analisada e tem o seu cadastro aprovado, passando para o
número de sete as ILPIs regulamentadas no Conselho. A representante
da ILPI Lar Manzini é convidada a se apresentar e fazer uma narrativa
da situação em que se encontra a documentação necessária para o seu
registro e informou que ainda tem algumas pendências, mas está se
empenhando para cumpri-las e em breve terá em mãos toda a
documentação necessária. Informou também que as exigências feitas
pela Comissão que efetuou a inspeção na unidade, estão sendo
tomadas medidas para providência. A Comissão de Fiscalização se
mostrou preocupada com o orçamento financeiro da unidade e foi
então aprovado o agendamento de uma nova visita ao Lar Manzini.
Gabriela citou a Resolução CMDDPI/02 DE 02/02/10 que dita as
normas para regularização das instituições junto ao Conselho.
Passando então para o item de pauta, Informes e Assuntos Gerais,
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Peixoto solicitou informações quanto ao Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa, instituído no Município em 2010 e após a
mesa fazer um pequeno histórico da situação, foi sugerido que diante
se sua importância, o assunto volte às pautas das reuniões. Sr. Gabriel
voltou a comentar a questão de acessibilidade no transporte coletivo
da Cidade, principalmente no que se refere aos altos degraus dos
ônibus o que muito dificulta o acesso dos idosos e dos deficientes
físicos. Comentou também descaso da CPTRANS, no Governo
anterior, com relação aos ofícios do Conselho, dando como exemplo o
pedido do novo ponto de ônibus para Av. Ipiranga, quando a
SETRAC funcionava no local, o qual foi negado, e logo assim que a
SETRAC foi transferida, o ponto foi instalado. Foi aprovado o envio
de ofício ao Gabinete do Prefeito solicitando a instalação de um posto
de atendimento de isenção de IPTU para a pessoa idosa no Centro da
Cidadania de Itaipava. Aprovado o envio de ofício à CPTRANS,
solicitando um ponto de ônibus na Av. Koeler, para facilitar o acesso
dos idosos à Secretaria de Fazenda no sentido de cumprirem as
exigências para obterem a isenção do IPTU. Aprovados ofícios à
Secretaria de Saúde solicitando informações sobre as demandas
referentes a violência, atenção e atendimento às pessoas idosas e
informações sobre o processo de atendimento das pessoas idosas
acamadas fora da cobertura da Estratégia da Saúde da Família. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18h53m, cuja Ata foi
lavrada e assinada por mim, Valter Costa Dolavale e, estando nos
conformes, assinada pela Presidente do CMDDPI, Gabriela Falconi e
pelos demais Conselheiros presentes.
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